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ENVELHECIMENTO

A organização Mundial de Saúde define como

idoso, pessoas após os 60 anos, em países em

desenvolvimento, e acima de 65 anos nos países

desenvolvidos.

Ser idoso depende do estado de espírito, atitude e

interesse de cada pessoa em relação à saúde e

qualidade de vida.

– Idade cronológica

– Idade biológica



FONTE: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf



FONTE: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf



FONTE: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf



• Elevação da idade média 

dos trabalhadores.

• Aumento da prevalência de DCNT.

• Mais trabalhadores com limitação 

funcional

• READAPTAÇÃO PROFISSIONAL



Caminho a seguir?



FATORES DE 

RISCO 

Reconhecimento

Avaliação

Verificação e

ação corretiva

Análise crítica

Melhoria

contínua

Controle

PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

FATORES DE 

PROTEÇÃO 



PST

EMOCIONAL

Reconhecimento
Recompensa
Autoestima, otimismo
Significado do trabalho
Motivação

PROFISSIONAL

Ambientes de trabalho saudáveis 
e seguros
- Higiene ocupacional
- Ergonomia

Organização do trabalho   
Aspectos psicossociais

- Demandas, Controle
e Suporte social

FÍSICA

Hábitos e comportamentos 
saudáveis
Estilo de vida
- Atividade física
- Alimentação saudável

Qualidade do sono

INTELECTUAL

Alfabetização 
Inclusão digital
Desenvolvimento do potencial e  
oportunidade de aprendizagem
Compartilhamento do 
conhecimento
Exercício da criatividade

ESPIRITUAL

Espiritualidade
Perdão
Solidariedade
Espírito de equipe
Ética
Valores

SOCIAL

Família, amigos
Relacionamentos
Meio ambiente
Cidadania
Equilíbrio econômico
Segurança
Lazer



ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO

• Políticas de Promoção da Saúde nas organizaçõões

• Missão - Visão - Valores

• Comprometimento da liderança

• Previsão orçamentária

• Perfil de morbimortalidade e fatores de risco

• Participação dos trabalhadores

• Formulação de demandas (população alvo)

• Avaliação e controle do processo



ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO

• Metas bem definidas (objetivo, valor e prazo)

• Indicadores (processo e resultados)

• Inclusão dos indicadores de saúde na governança

corporativa

• Visão de processos integrados

• Comunicação e divulgação eficientes



• Título 

• Coordenador do programa 

• Informações sobre a empresa:

– localização, ramo de atividade de acordo com a

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

(CNAE), grau de risco da atividade ocupacional,

número de trabalhadores, riscos ambientais,

descrição das atividades principais, etc;

PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL - ESTRUTURA



PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL - ESTRUTURA

• Dados epidemiológicos que justificam o PPS

– faixa etária, gênero;

– prevalência dos fatores de risco;

– prevalência de fatores de proteção;

– construir a pirâmide da saúde e morbimortalidade



DANTAS, J. Trabalho e Coração Saudáveis. Aspectos psicossociais. Impactos na 
promoção da saúde. Belo Horizonte: ERGO Editora, 2007.

POLÍTICAS DE SAÚDE

Ambiente saudável e seguro

Estilo de vida saudável

Fatores de risco

Efeitos sub-clínicos

Doença

Doença com 
afastamento

Invalidez

Morte



• Metas

– Metas bem definidas, incluindo objetivos

gerenciais com valores especificados e prazos

para serem atingidos;

• População alvo

Descrição da população para a qual se destina o 

programa, incluindo:

– estratégias de identificação;

– estratégias de captação e ingresso dos 

participantes;

PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL - ESTRUTURA



• Cobertura 

– abrangência mínima que se pretende 
atingir com o programa;

• Sistema de informatizado corporativo
– Controle de entrada e saída de inscritos; 

– Monitoramento da frequência da participação 
dos inscritos 

– emissão de alerta para busca ativa de 
beneficiários faltosos

– Monitoramento dos resultados.

PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL - ESTRUTURA



• Capacitação dos profissionais de saúde

• Plano de ações: 

– detalhamento das atividades, informando a periodicidade e 

atuação dos profissionais em cada atividades;

– cronograma;

– investimentos e recursos necessários para execução do 

plano de ação;

– Descrição das atividades 

PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL - ESTRUTURA



ENVELHECIMENTO

SAUDÁVEL

AÇÕES - 2014 MESES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Responsabilidade do Médico 

Coordenador:

Acompanhar e coordenar as

ações de Promoção da Saúde e

prover recursos necessários às

ações de promoção da saúde.

Analisar a evolução e tendência

dos Indicadores e alcance das

metas, fazendo a análise crítica

e promovendo as ações

corretivas necessárias. P

R



ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL

AÇÕES - 2014 MESES
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Responsabilidade dos Médicos:
Inclusão dos dados necessários e 

cálculo do Escore de Framingham

durante os exames médicos 

ocupacionais no sistema informatizado. P

R
Avaliação periódica dos empregados 

portadores de Dislipidemia 

(Hipercolesterolemia e 

Hipertrigliceridemia), orientação 

nutricional e prescrição (quando 

indicados) e fornecimento de 

medicamentos gratuitos. P

R
Avaliação periódica dos empregados 

portadores de Diabetes mellitus, 

orientação nutricional e prescrição 

(quando indicados) e fornecimento de 

medicamentos gratuitos. P

R
Avaliação periódica dos empregados 

fumantes, prescrição (quando indicados) 

e fornecimento de medicamentos 

gratuitos. P

R
Avaliação nutricional para diabéticos e 

obesos. P

R



ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL

AÇÕES - 2014 MESES
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Responsabilidade da Equipe de 

Enfermagem:
Fornecimento de medicamentos 

mediante prescrição médica de 

tratamento da Hipertensão 

arterial, Diabetes mellitus, 

Dislipidemias e Fumo. P

R
Acompanhamento e reposição do 

estoque de medicamentos para o 

tratamento da Hipertensão 

arterial, Diabetes mellitus, 

Dislipidemias e Fumo. P

R



AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

A OMS (2000) conceitua a avaliação como “Processo

de determinação, sistemática e objetiva, da

relevância, efetividade, eficiência e impacto de

atividades fundamentadas em seus objetivos. É um

processo organizacional para implementação de

atividades e para colaborar no planejamento,

programação e tomada de decisão”.

ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE. Relatório mundial da saúde. Genebra, 2000.



AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

• Os indicadores são utilizados para avaliar,

acompanhar e melhorar resultados ao longo do

tempo.

• Cada indicador deve ser comparado com sua

respectiva meta para verificar se ela está ou não

sendo cumprida, devendo estar integrados entre si

numa visão de processos.



AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

INDICADORES DE PROCESSOS: exemplos

• Índice de realização dos exames médicos periódicos            

Nº de exames médicos periódicos realizados x 100

Nº de exames médicos periódicos previstos

• Índice de Demandas Críticas Concluídas

Nº de demandas ergonômicas críticas concluídas no período x 100

Nº de demandas ergonômicas críticas registradas no período

• Índice de frequência às sessões de atividade física

Nº de sessões de atividade física realizadas x 100

Nº de sessões de atividade física previstas



• Prevalência de hipercolesterolemia:

Nº de trabalhadores com hipercolesterolemia x 100

Nº total de trabalhadores

• Prevalência de hipertensão arterial:

Nº de trabalhadores com hipertensão arterial x 100

Nº total de trabalhadores

• Prevalência de diabetes mellitus:
Nº de trabalhadores com diabetes mellitus x100

Nº total de trabalhadores

• Prevalência de tabagismo:

Nº de trabalhadores fumantes x100

Nº total de trabalhadores

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

INDICADORES DE RESULTADOS: exemplos



• Índice de Empregados Fisicamente Ativos – IEFA             
(atividade física leve a moderada ≥ 30 minutos e ≥ 5 vezes por semana):

Nº de trabalhadores fisicamente ativos X 100
Nº total de trabalhadores

• Percentual de trabalhadores diabéticos bem controlados:

Nº de trabalhadores diabéticos com HbA1C <7,0% X 100
Nº total de trabalhadores diabéticos

• Percentual de beneficiários hipertensos controlados:

Nº de trabalhadores hipertensos com <140/90 mmHg X 100
Nº total de trabalhadores hipertensos

• Percentual de beneficiários com escore de Framingham baixo
(< 10% de risco de eventos cardiovascular em 10 anos).

Nº de trabalhadores com escore de Framigham <10% X 100
Nº total de trabalhadores

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

INDICADORES DE RESULTADOS: exemplos



AÇÕES COMPLEMENTARES 

Comemoração de datas pontuais:

_ Dia Mundial da Atividade Física: 6 de abril

_ Dia Mundial da Saúde: 7 de abril

_ Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto

_ Dia Mundial do Coração: ultimo domingo de setembro

_ Dia Mundial da Alimentação: 10 de outubro



AÇÕES COMPLEMENTARES 

Ambientes 100% livres da fumaça do tabaco:

• Lei federal 9.294/96, que proíbe o fumo em ambientes

coletivos fechados;

• Art. 157 da CLT e a NR 9, que dispõe sobre proteção a

saúde do trabalhador;

• Art. 8o da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco,

ratificada pelo Congresso Nacional (2005).



REFERÊNCIAS

• Referências bibliográficas utilizadas:

– marco teórico;

– Embasamento e justificativas do programa;

– Benchmarking externo.



Obrigado!

Julizar Dantas

julizar@cardiol.br

Promover a saúde inclui a construção de 
ambientes organizacionais e estilo de vida 
adaptados às necessidades de ser humano, 
saudável e produtivo!

Obrigado!
Julizar Dantas

julizar@cardiol.br





Pré-requisitos mínimos:

• A meta de cobertura é, no mínimo, 20%?

• Quais são as estratégias de identificação da população-alvo para o

programa?

• Quais são as estratégias de ingresso da população-alvo no

programa?

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PPS (ANS) 



Pré-requisitos mínimos:

• A empresa possui sistema de informação estruturado, utilizado para

registro e acompanhamento dos beneficiários inscritos no

programa?

• O sistema de informação permite realizar o controle de entrada e

saída de inscritos?

• Está identificado o coordenador do programa?

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PPS (ANS) 



Detalhamento do Plano de Ação:

• Existe descrição da população para a qual se destina o programa?

• A população descrita tem correlação com o tema do programa?

• Existem parâmetros demográficos e epidemiológicos que

justifiquem a realização do programa de acordo com o tema

selecionado?

• Os resultados esperados são alcançáveis por meio das estratégias

descritas?

• •O programa possui equipe multiprofissional capacitada?

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PPS (ANS) 


